Lørdag 20. juli 2019

Innbydelse
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Carl Gustaf Armfeldt ble i 1717 utnevnt til generalløytnant for den Karolinske hæren som
året etter fikk i oppdrag å angripe Norge for å innta Trondheim. De slo leir utenfor
Trondheim, men trakk seg tilbake i desember 1718 etter nyheten om kong Karl XIIs død.
Da det hadde vært en mild forvinter valgte de en kortere veg tilbake gjennom Haltdalen,
over til Tydal og videre over til Handöl i Sverige, men i Tydalsfjellene ble de overrasket
av kraftig snøstorm. Av i alt 5800 menn som forlot Tydal, var det kun 2100 som kom frem
til Handøl. Resten – dårlig utrustet som de var – frøs i hjel i januardagene 1719.
Det er denne ulykken som danner opphavet til Hu & Hei-ånden som O-gruppa i NTNUI er
så kjent for; dette med å aldri gi opp. Siden 60-tallet har C.G. Armfeldt derfor signert de
fleste resultatlister i NTHI og NTNUI og han er nærmest opphøyd som en skytshelgen for
O-gruppa.
Karolinerspretten er et eksklusivt langdistanse orienteringsløp som arrangeres av
O-gruppa i NTNUI og Wing OK i 2019 som en markering av 300-årsjubileet for det
tragiske tilbaketoget, også kjent som Karolinernes dødsmarsj.
Samme helg er det også Tydalsfestivalen i Stugudal, så det passer perfekt å legge
helgeturen til Tydal 19.-20. juli!

KART OG TERRENG
Til dette løpet har vi funnet et meget krevende dødisterreng langs østbredden av
Esandsjøen og Nesjøen i Tydal, ikke mange kilometerne sør for området hvor
Karolinerne forulykket.
Kartet er i målestokk 1:10 000 eller 1:15 000 (lengste to løyper), og er produsert
utelukkende på laserdata og flybilder, uten synfaring. Kvaliteten på høydekurvene er
veldig bra, men resten kan være så som så. Vi lover likevel langt bedre kartkvalitet enn
hva Armfeldt hadde til rådighet!

BEGRENSNINGER
Løpet foregår i Sylane landskapsvernområde. Miljødirektoratet har derfor satt et tak på
maksimalt 200 deltagere. Førstemann til mølla gjelder.
Av samme årsak vil det være forbudt å løpe med piggsko eller piggede knottsko. Løperne
bes også vise hensyn til beitende rein de måtte møte i løypa.
Grunnet vanskelighetsgraden på terrenget anbefales ikke løpet til nybegynnere i N- og
C-klassene, men det kan selvsagt være en flott tur å bli med til arena likevel. Arrangøren
vil ikke tilby barnepass.
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KLASSER OG LØYPELENGDER
Det er ingen aldersklasser. Vi tilbyr 5 løyper med ulik lengde og vanskelighetsgrad (B og
A) og du velger selv hvilken løype du ønsker å løpe. Moderat stigning i alle løyper.

Klasse

Vanskelighetsgrad

Løypelengde

Kommentar

A14

Krevende

14 km

For maksimal terrengopplevelse

A9

Krevende

9 km

For stor terrengopplevelse og overkommelig lengde

A7

Krevende

7 km

Fortsatt mye spennende terreng

A5

Krevende

5 km

For de som ikke orker lenger

B4

Mindre
krevende

4 km

For de som ikke er så stødig O-teknisk.

PÅMELDING
I Eventor: https://eventor.orientering.no/Events/Show/11765
Ordinær påmeldingsfrist er onsdag 17. juli 23:59. Etteranmelding på arena frem til første
start.

START
Fri start ved arena fra kl 12:00 til 14:00.

ARENA OG PARKERING
Samlingsplass blir i sørenden av kartet, nær der Pikhaugbekken renner ut i Nesjøen.
Foreløpige koordinater (lengde/bredde): 12° 02' 02" E / 63° 00' 48" N.
Parkering ved Nedalshytta. Det er begrenset kapasitet så samkjøring anbefales. Fra
parkering til samlingsplass er det 5 km å gå. Ingen merking. PDF av kart i målestokk 1:25
000 med inntegnet arena og parkering legges ut på Eventor i god tid før løpet. Det er også
mulig å gå fra Storerikvollen turisthytte til arena hvis du vil kombinere med en fjelltur.
Gangavstand fra Storerikvollen er 15 km.
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PREMIERING
Alle deltagere får med seg et forseggjort minnekart over hele området med litt
informasjon om Karolinernes felttog mot Trondheim.
Ellers ingen premiering, annet enn å få oppleve et fantastisk terreng.

BEKLEDNING
Husk at dette foregår i fjellet uten ly på samlingsplass, så ha med godt med klær etter
vær, både å løpe i og å ha på seg før og etter. Ikke glem at du må gå tilbake til bilen etter
løpet.

STEMPLINGSSYSTEM
Emit EKT. Hengende enheter på postene.
Mangler du EMIT-brikke, har vi noen vi kan låne ut.
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STARTKONTIGENT
200,- i alle klasser. Betaling ved påmelding i Eventor.

ANDRE TJENESTER
Arrangøren planlegger ikke å tilby løperdrikke, servering, garderobe- eller
toalettfasiliteter utover det naturen selv står for. Dette må løperne medbringe selv.
Bålfyring er selvsagt forbudt, men primus eller turgrill kan benyttes såframt det er
forsvarlig.

AVLYSNING
Løpet vil gjennomføres også om det blir litt trøndersk ruskevær, men ved uforsvarlig
dårlig vær vil det bli avlyst. Vi ønsker ingen reprise på det som skjedde i 1719.
Ved avlysning før ordinær påmeldingsfrist refunderes hele startkontigenten. Ved
avlysning etter dette refunderes 50%. Avlysning meddeles på Eventor, Facebook og til
påmeldte deltakeres Eventor-registrerte e-postadresse.

TYDALSFESTIVALEN
Fredag og lørdag samme helg går Tydalsfestivalen av stabelen i Stugudal, med artister
som Sondre Justad, DDE og Staut på programmet. Hovedkonsertene går på kveldstid slik
at det er perfekt å kombinere vakkert o-løp på dagtid og festivalstemning på kvelden!
Tydalsfestivaln.no
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